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DISCIPLINA NOME 

MD942 Atenção Integral à Saúde da Mulher I 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
0 69 0 0 0 0 0 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
48 765 51 S 100% N 
 

 
Ementa: 
Aplicação do conhecimento da fisiologia do sistema reprodutor feminino nas diversas fases, para adequada orientação terapêutica das patologias mais 
prevalentes na prática médica diária. Os objetivos são alcançados através de aprendizado em serviço, realizado em ambulatórios, unidades de internação, 
Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e unidades de emergência. Dos 51 créditos, 29 créditos referem-se a atividades do Internato e 22 créditos aos 
plantões obrigatórios. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas em forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 11 semanas. 

 
Objetivos: 
Esta disciplina proporciona ao estudante de Medicina o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas ao cuidado da saúde da 
mulher nos níveis de atenção secundário e terciário, fornecendo aos alunos subsídios teórico-práticos para uma reflexão sobre a Atenção Integral à Saúde 
da Mulher, como ser Bio-Psico-Social.  

 
Programa: 
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Conteúdo Teórico 

Aulas teóricas realizadas três vezes por semana (segunda, terça e quarta-feira) com todos os alunos. 

Os seminários têm a escala organizada de acordo com os estágios, são realizados no horário das 13 às 14h. (Obstetrícia, Oncologia e Ginecologia). 
Aulas teóricas: 
 

 Assistência ao trabalho de parto 

 Assistência ao expulsivo e dequitação  

 Distocias  

 Diabetes na gestação  

 Trabalho de Parto Prematuro 

 Hipertensão arterial na gestação 

 Avaliação da vitalidade fetal e sofrimento fetal agudo e crônico 

 Hemorragias da 2ª metade da gestação  

 Hemorragia pós-parto 

 Patologia puerperal (Infecção) 

 Gestação prolongada e indução do parto 

 Aloimunização materno fetal 

 Doenças infecciosas na gestação 

 Amniorrexe Prematura 

 Urgências hemorrágicas em ginecologia (aborto, ectópica e hemorragias vaginais nas diferentes fases da vida) 

 Climatério 

 Incontinência urinária de esforço 

 Anticoncepção 

 Abdome agudo inflamatório/ DIP 

 Endometriose 

 Miomatose uterina 

 Síndromes endócrinas em ginecologia  

 Esterilidade Conjugal  

 Doença trofoblástica gestacional 

 Lesões Precursoras do Câncer de colo Uterino 

 Doenças benignas da mama 

 Neoplasia maligna do colo do útero e vulva 

 Diagnóstico diferencial dos tumores de ovário 

 Lesões precursoras e neoplasia maligna do corpo uterino  

 Patologias malignas da mama 
 
Seminários 
 

 Puerpério imediato e tardio 

 Aspectos psicológicos em oncologia ginecológica e mamária 

 Óbito fetal e natimortalidade 

 Rastreamento mamográfico e detecção precoce do câncer de mama 

 Dor Pélvica Crônica 

 Disfunção tireoidiana 

 Revisão puerperal e anticoncepção 

 Obstetrícia operatória – Fórcipe e Episiotomia 

 Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal 

 Pré e pós-operatório (Cuidados e complicações) 

 Anatomia da pelve e da mama 

 Medicina fetal e RCIU 

 Cardiopatia e gravidez 

 Diagnóstico e tratamento das leucorreias 

 Gemelaridade 

 Correlação ecográfica em oncologia/ Ginecologia 
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Bibliografia 
Referências básicas: 
 
Livros (solicitação à Biblioteca da FCM em 2016): 

 Ginecologia e Obstetrícia Febrasgo Para o Médico Residente - 2016 - Urbanetz, Almir Antonio - ed. Manole 

 Tratado de Ginecologia Berek & Novak - 15ª Ed. 2014 - Berek,Jonathan S. - ed. Guanabara Koogan 

 Obstetrícia de Williams - 24ª Ed. 2016 - Gary,F. - ed. Mc Graw Hill/ Bookman 

 Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology, (LANGE CURRENT Series) 11th Edition 2013 - by Alan DeCherney (Author), Lauren 
Nathan  (Author), T. Murphy Goodwin (Author), Neri Laufer  (Author), Ashley Roman (Author) - ed. Mc Graw Hill 

 Endocrinologia Ginecológica Clínica e Infertilidade - 8a Ed. 2014 - Speroff, Leon - Fritz, Marc A. - ed. Revinter 

 Diseases of the Breast - 5ed. (Fifth Edition) 2014 - by Jay R. Harris MD (Author, Editor), Marc E. Lippman (Editor), Monica Morrow MD (Editor), 
C. Kent Osborne MD (Editor) - ed. Wolters Kluwer 

E-books (Sistema de Bibliotecas da Unicamp) - http://www.sbu.unicamp.br/ 

 Obstetrics at-a-glance 

 Berek & Novak (2007) 

 Breast Disease - Comprehensive Management (2015) 

Sites: 

 saude.gov.br 

 diretrizes.amb.org.br 

 febrasgo.com.br 

 inca.org.br 

 sbmastologia.com.br 

 pubmed.com 

 cancer.gov 

 apps.who.int/rhl/en 

 nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp 
 

 
Critérios de Avaliação: 

http://www.sbu.unicamp.br/
http://saude.gov.br/
http://diretrizes.amb.org.br/
http://febrasgo.com.br/
http://inca.org.br/
http://sbmastologia.com.br/
http://pubmed.com/
http://cancer.gov/
http://apps.who.int/rhl/en/
http://nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
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Avaliação conceitual - Corresponde à avaliação do desempenho diário do interno em cada setor. Será dada ao final de cada estágio, pela média das 
notas dos docentes que tiveram contato direto com o interno. Em todo o curso, serão 3 notas de conceito. 
 
Prova Oral - Realizada ao final de cada grande bloco (Obstetrícia, Gineco/Onco e Amb/PA) visando avaliar o conhecimento adquirido nas atividades 
diárias do estágio. Em todo curso, serão 3 notas de prova oral.  
Orientações para prova oral: As provas serão individuais e devem seguir o seguinte esquema: 1.Os alunos que estão passando na Enfermaria de 
Ginecologia devem fazer a prova de Ginecologia na manhã da data agendada e a prova de Oncologia no dia seguinte; 2. Os alunos que estão passando na 
Enfermaria de Oncologia devem fazer a prova de Oncologia na manhã da data agendada e a prova de Ginecologia no dia seguinte; 3. Os alunos que estão 
passando no Estágio de Ambulatórios devem fazer prova de Obstetrícia pela manhã (incluindo questões do PA) e prova de Ginecologia à tarde (incluindo 
questões de PA); 4. Os alunos que estão passando no PA devem fazer prova de Obstetrícia pela manhã no PA (incluindo assuntos de pré-natal) e de 
Ginecologia à tarde com o docente da Ginecologia responsável pelo PA (incluindo assuntos de ambulatório de Ginecologia Geral); 5. Os alunos do estágio 
de PA que estiverem pela manhã no PF devem fazer prova de Ginecologia no PF (incluindo assuntos de Ginecologia Geral e PA) e à tarde devem fazer a 
prova de Obstetrícia no PA (incluindo assuntos do Pré-natal); 6. Os alunos que estão passando pelos estágios de Obstetrícia devem fazer as provas nos 
respectivos locais. 
 
Prova escrita: Serão realizadas três provas, sendo uma ao final de cada bloco de aulas teóricas, abordando o conteúdo do bloco correspondente. Serão 3 
notas de prova escrita no decorrer do Internato. 
 

O Departamento de Tocoginecologia dispensará do exame final os Internos que obtiverem nota 5,0 em cada uma das avaliações parciais e média 7,0 
em cada um dos 3 blocos. Para esses internos, a média final será calculada através da média aritmética das avaliações parciais.  
 
Exame Final 

Obrigatório para todo o interno que não obtiver, no mínimo, nota 5,0 em cada uma das avaliações parciais ou não conseguir média  7,0 em cada um dos 
blocos. O aluno que obtiver nota mínima nos blocos está dispensado do exame final. O exame final será obtido através de uma prova final escrita e uma 
prova final oral, sendo esta última realizada por uma banca examinadora formada por três docentes do DTG.  
A média final, nesse caso, será calculada através da soma da média das notas (peso 1), nota da prova final escrita (peso 3) e com a nota da prova final oral 

(peso 3), divididos por 7. Será considerado aprovado o aluno com média  5,0. Problemas disciplinares poderão obrigar o interno a realizar o exame final, 
independente do aproveitamento nos 3 blocos. 
 

 
Observações: 
 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 

 
 


